
 

 

Indbydelse til kursus onsdag 27. november 2019  

for tandlæger og tandplejere i kreds 5 og 9 

 

GDPR og sundhedsret 

  – Slip for at betale millionbøder 

 
v/Karina Holmark Uddin, direktør, cand.jur. 

 

På kurset får du gennemgået eller genopfrisket, hvad GDPR-reglerne indebærer for din klinik.  

Fokus vil ligge på den praktiske implementering, og relevante afgørelser truffet af Datatilsynet vil 

blive inddraget.  

Dernæst fokuseres på journalføringen i klinikken med en gennemgang af reglerne og igen med et 

fokus på, hvordan man lever op til kravene til journalføring i en travl klinisk hverdag. 

Som afslutning gennemgår vi reglerne omkring aktindsigt og videregivelse af oplysninger samt 

klage- og erstatningsreglerne. 

Vi holder et rask tempo, men der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål undervejs. 

 

Sted: Hotel Randers, Torvegade 11, 8900 Randers C  

Kl. 18.00 To-retters menu, inkl. en genstand.  

Kl. 19.00 Kursus v/ Karina Holmark Uddin, direktør, cand.jur. Jurist med mange års erfaring fra 

sundhedsvæsenet. Særlige kompetencer inden for sundhedsret og persondataret. 

Erfaring inden for komplicerede juridiske problemstillinger, implementering af ny 

lovgivning og sagsgange. Hun har desuden deltaget i Region Hovedstadens arbejde 

med at forberede en ny persondataforordning. 



Kl. 21.00 Kursusafslutning 

Der er kaffe/te og kage i pausen 

 

Prisen kr. 950,-  

Kurset tæller 2 timer i den dokumenterede efteruddannelse 

Parkering 

Thors Bakke (ved biografen), ligger parkeringspladser, til 20 kr. i døgnet. Det er 5 min. 

gågang til Hotel Randers. 

Tilmelding og betaling 

Du tilmelder dig dette kursus online på www.pto.dk. Husk at have dit medlemsnummer klar. (Du 

kan altid finde det bag på det gule blad over dit navn). Du kan tilmelde flere fra din klinik ved at 

bruge rullepanelet. Efter tilmeldingen modtager du en faktura pr. mail. Hvis du har spørgsmål, 

kontakt konsulent da Jannie Borgstrøm, tlf. 33120020, mail: pto@pto.dk.  

Tilmeldingsfrist: senest fredag den 25/10-2019 kl. 9.00 

Sker afbud senere end denne dato, vil der blive opkrævet fuldt kursusgebyr 

https://ptoweb.dk/pto-kurser.html
mailto:pto@pto.dk

